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Bij ontslag met wederzijdse instemming  
hoeven werkgever en werknemer geen  
‘papieren dansje’ meer uit te voeren.  
Waar moet bij de vaststellingsovereenkomst 
nog wel aan worden gedacht?

ling. De pro-formapraktijk verwerd 
daarmee tot een administratieve hande-
ling, vaak ook omschreven als een ‘papie-
ren dansje’. Voordeel voor de werkgever 
was dat de zaak in der minne was gere-
geld en er een executoriale titel bestond 
en de kantongerechten ontvingen het 
nodige griffiegeld. 
 Om een einde te maken aan deze ad-
ministratieve last voor het bedrijfsleven, 
introduceerde het kabinet Balkende een 
minder scherpe toelatingstoets tot de 
WW. Vanaf 1 oktober 2006 zijn werkne-
mers niet meer verwijtbaar werkloos als 
zij instemmen met beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Ondanks deze 
versoepeling van de toets moet er nog 
wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Zo mag er geen dringende re-
den ten grondslag liggen aan het ont-
slag, en het einde van de arbeidsovereen-
komst mag ook niet op verzoek van de 
werknemer plaatsvinden zonder dat er 

bezwarende omstandigheden zijn. In die 
twee gevallen zal het UWV een WW-uit-
kering nog steeds weigeren. Partijen 
kunnen met een vaststellingsovereen-
komst volstaan; daaruit dient het tegen-
deel van deze twee punten te blijken.

Voor het UWV is ook niet langer relevant  
of de overeengekomen vergoeding gelijk 
is aan een neutrale vergoeding conform 
de kantonrechtersformule. In beginsel 
kunnen partijen dus ook een vergoeding 
overeenkomen die beduidend minder 
bedraagt. Wel dient minimaal de fictieve 
opzegtermijn vergoed te zijn. Indien dat 
niet het geval is, is pleegt de werknemer 
een benadelingshandeling. Zo kan de 
werknemer, geheel of gedeeltelijk, als-
nog de uitkering worden ontzegd.2

2 Een uitvoerige toelichting op deze beleidsregels 
van het UWV is te vinden op de website  
www.uwv.nl.
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De praktijk van de zogenoemde ‘pro for-
ma’ was vertrouwd. Ook als werkgever en 
werknemer het eens waren over de nood-
zaak tot beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst, was voor de beëindiging rech-
terlijke tussenkomst vanuit het oogpunt 
van de werknemer noodzakelijk. Bij vrij-
willige instemming met zijn arbeids-
plaats zou hij vrijwillig werkloos zijn  
geworden, ten koste van zijn WW-aan-
spraak. Hij had onder het oude regime 
dus de verplichting om (op zijn minst) 
verweer te voeren tegen een dergelijk 
voorgenomen ontslag.
 Daarom werd de zogenoemde ‘pro-
formapraktijk’ ontwikkeld. Werkgever 
en werknemer legden daarbij voorwaar-
den voor beëindiging vast in een onder-
linge regeling. De werkgever diende ver-
volgens een (summier) verzoekschrift in 
op basis van neutrale gronden, waarbij 
de werknemer geen verwijt van de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst werd 
gemaakt. De werknemer diende een 
(summier) verweerschrift in waarin deze 
weliswaar protesteerde tegen het ont-
slag, maar als subsidiair verweer aansloot 
bij het verzoek. 
 In een grijs verleden werd voor der-
gelijke verzoeken nog wel een zoge-
naamde ‘vijf-minuten-zitting’ gehouden, 
waarbij de rechter slechts verifieerde of 
partijen het allemaal echt zo bedoeld 
hadden. Ook dit raakte uit de gratie. Bei-
de partijen gaven in hun begeleidende 
brieven bij de stukken aan geen behoefte 
te hebben aan een mondelinge behande-
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Einde van pro-formapraktijk

Arbeidsrecht

Ook het ontslag van trainer 
Dennis van Wijk bij de  
Tilburgse eredivisieclub  
Willem II kwam ‘in goed  
overleg’ tot stand.
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Zelfs de fictieve opzegtermijn hoeft niet 
gedekt te zijn indien de werkgever een 
(vergoeding voor) outplacement heeft 
aangeboden, en/of er sprake is van een 
(langdurige) periode van non-activiteit 
onder doorbetaling van loon of als ge-
volg van de financiële situatie van de on-
derneming.3

Nadelen
Tegenover de voordelen van de wijzigin-
gen staan enkele nadelen. Bij de beëindi-
ging per vaststellingsovereenkomst 

3 Met de wijziging in de WW is overigens niet 
alleen dit toetsingskader gewijzigd, maar ook 
het Ontslagbesluit. In dit besluit is namelijk de 
zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’, ook 
wel de ‘verkorte procedure’ genoemd, geschrapt. 
Deze procedure, veelal gebruikt bij reorganisa-
ties, hield in dat de werknemer een verklaring 
invulde geen bezwaar te hebben tegen de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze 
procedure is overbodig geworden nu partijen de 
beëindiging kunnen vastleggen in een vaststel-
lingsovereenkomst.

dient duidelijk te zijn, conform vaste  
jurisprudentie van de Hoge Raad, dat de 
werknemer onvoorwaardelijk, onherroe-
pelijk en ondubbelzinnig instemt met 
de beëindiging. Ter voorkoming van een 
beroep op een wilsgebrek is het daarom 
raadzaam om de werknemer voldoende 
te informeren over de gevolgen, vol-
doende tijd te geven voor accordering 
van de vaststellingsovereenkomst en 
waar mogelijk de werknemer juridisch 
te laten bijstaan. Dit dient bij voorkeur 
ook te worden vastgelegd in de vaststel-
lingsovereenkomst. In geval van twijfel 
verdient de pro forma de voorkeur.
Verder is de vaststellingsovereenkomst 
over het algemeen minder gemakkelijk 
en minder snel executeerbaar dan een 
pro-formabeschikking van de kanton-
rechter.
 Voorts geldt bij een vaststellingsover-
eenkomst de maand korting op de (fic-
tieve) opzegtermijn uit art. 16 WW niet. 

Omdat de verwijtbaarheidstoets welis-
waar uit de WW is gehaald maar niet uit 
de Ziektewet (ZW), loopt die zieke werk-
nemer een risico die (in eerste instantie) 
wil terugvallen op de ZW zonder be-
schikking maar met vaststellingsover-
eenkomst. Hetzelfde geldt voor de werk-
nemer die een vaststellingsovereenkomst 
sluit waarbij een opzegverbod van toe-
passing is en er sprake is van een loon-
sanctie als gevolg van onvoldoende re-
integratie-inspanningen. In die gevallen 
blijft de pro forma weg de meest raad-
zame route.
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